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Útdráttur 

 

Þjóðtrú, líkt og sögur um álfa og huldufólk, hefur fylgt Íslendingum lengi. Fyrr á öldum 

námu þeir meðal annars mennsk börn á brott og komu fyrir umskiptingum í þeirra stað. Í 

dag fer minna fyrir slíkum beinum afskiptum yfirnáttúrunnar af okkur mannfólkinu – nú 

virðist yfirnáttúra á borð við álfa helst láta á sér kræla þegar framkvæmdir eiga sér stað í 

eða við óraskaða náttúru. Þá virðast álfar og huldufólk helst leika hlutverk talsmanna 

óraskaðrar náttúru og jafnvel náttúruverndar. Í þessari ritgerð er sjónum beint að dæmum 

þar sem efnislegt, byggt eða manngert umhverfi hefur mætt óefnislegum dulrænum öflum 

með þeim afleiðingum að mannvirkjum eða framkvæmdaáætlunum er breytt. Tilgangurinn 

er að varpa ljósi á hvernig dulræn öfl geta haft – og hafa haft – áhrif á mannvirki og þar af 

leiðandi arkitektúr. Þá verður rætt við álfasjáandann Ragnhildi Jónsdóttur sem hefur verið 

kölluð til, inn í framkvæmdarferli, til að ná sáttum álfa og manna á milli. Eins verður rýnt í 

dæmi þar sem arkitektar hafa í sínu hönnunarferli beinlínis litið til hulinsheima íslenskrar 

þjóðtrúar eftir innblæstri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

 

 

 

 

 

Efnisyfirlit 

Inngangur	.....................................................................................................................................................................	2	

1.1.	Álfar	sem	holdtekja	óvissu	....................................................................................................................................................	5	

1.2.	Þjóðtrú	...........................................................................................................................................................................................	6	

1.3	Hugræn	trúarbragðafræði	....................................................................................................................................................	8	

1.4.	Álfar	og	náttúra	.....................................................................................................................................................................	10	

2.	Álfar	sjást	með	„ævintýraauganu“	................................................................................................................	11	

2.1.	Ragnhildur	Jónsdóttir:	Að	sjá	með	„finninu“	.............................................................................................................	12	

2.2	Maðurinn	sem	partur	af	náttúrunni	..............................................................................................................................	14	

3.	Álfaborgin:	Arkitektúr	og	álfar	......................................................................................................................	17	

Lokaorð	.......................................................................................................................................................................	21	

Heimildaskrá	............................................................................................................................................................	23	

Myndaskrá	.................................................................................................................................................................	26	



 

 2 

 
 
Inngangur  
 

Ég hef lengi haft áhuga á því ósýnilega og hinu ósnertanlega – því sem krefst þess að við 

notum „eitthvað annað“ en hin hefðbundnu skynfæri til að nema og upplifa. Þá hef ég 

einnig dregist að hugmyndum um að eitthvað „stærra“ og „meira“ sé til í veröldinni en það 

sem við mannfólkið höfum kortlagt og teljum okkur þekkja til hlítar.  

  Í þessari ritgerð verður sjónum beint að dæmum þar sem efnislegt, byggt eða 

manngert umhverfi mætir óefnislegum dulrænum öflum, með þeim afleiðingum að hvoru 

tveggja umbreytist fyrir áhrif hvors annars. Á Íslandi hefur talsvert verið rætt og ritað um 

slík dæmi, og þá sérstaklega þegar íverustaðir álfa og huldufólks hafa áhrif á bæjar- eða 

borgarskipulag, mannvirki eða lagningu vega. Hér verður byggt á slíkum dæmum og 

sérstaklega horft til þeirra úrræða sem nýtt hafa verið hér á landi til að „skapa frið“ eða 

jafnvægi á milli þessara tveggja ólíku heima, mannheima og hulduheima. Einnig verður 

rætt við álfasjáanda og hvernig þeirra skyggnigáfa hefur verið nýtt þegar framkvæmdir 

vegna húsabygginga eða vegagerðar eiga sér stað.  

  Einnig verða skoðuð dæmi þar sem arkitektar hafa beinlínis hannað byggingar sem 

eru innblásnar af þjóðtrúnni, það er að segja hugmyndum manna um yfirnáttúru á borð við 

álfa og bústaði eða húsakynni þeirra. Hér má strax nefna Þjóðleikhúsið, þar sem arkitektinn 

og húsasmíðameistari ríkisins Guðjón Samúelsson hafði klettaborg álfa í huga við hönnun 

þess. Að því sögðu verða einnig þessar dulrænu verur skoðaðar sem náttúruvættir, það er 

að segja sem einskonar talsmenn eða verndarar óraskaðrar náttúru – sem virðist vera þeirra 

helsta hlutverk í dag. Því verða tekin dæmi þar sem arkitektar hafa hannað mannvirki með 

náttúruna í huga og virðingu fyrir henni, þannig að hún verði fyrir sem minnstu raski. Hér 

má nefna tröppustíginn á Saxhóli vestast á Snæfellsnesi, þar sem lagður var stígur yfir sár 

sem hafði myndast í hólinn til þess að koma í veg fyrir áframhaldandi rask vegna umferðar 

ferðamanna. Stiginn verndar einnig sárið og gefur því svigrúm til þess að gróa. 

  Sem nemanda í arkitektúr finnst mér áhugavert að skoða hvernig hugmyndir um 

óáþreifanlega heima geta haft raunveruleg og efnisleg áhrif á heim mannfólksins, eitthvað 

jafn sýnilegt og snertanlegt og manngert umhverfi – og þar af leiðandi á arkitektúr. Til þess 

að þessi tenging milli þessara ólíku heima sé skýrari skoða ég einnig hvaðan álfatrúin 
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kemur og í hverskonar samhengi hún birtist í dag. Niðurstaðan mín er sú að bæði megi sjá 

bein áhrif af þessum forna átrúnaði á yfirnáttúru í náttúrunni en einnig óbein áhrif, þar sem 

mannvirki rísa sem hönnuð eru með það að leiðarljósi, að raska ekki stokkum né steinum, 

og því sem vex þar og grær. 
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1. Álfheimar á Íslandi 
 

Álfheimar eru flestum okkar ósýnilegir. Þá er erfitt að nálgast þá og nánast ómögulegt að 

rannsaka þá með einhverskonar kortlagningu og mælingum. Sum okkar eru þó þeim 

hæfileikum gædd að geta skynjað huldar verur, þeirra víddir og hafa með því fengið að 

upplifa ólíka heima á einn hátt eða annan. Slíkir einstaklingar hafa orðið þjóðþekktir, til 

dæmis þær Erla Stefánsdóttir og Ragnhildur Jónsdóttir sem báðar má titla sem 

álfasjáendur. Mun fleiri Íslendingar hafa hinsvegar aðeins heyrt sögur af álfum og af 

einhverskonar hjátrú eða siðum þeim tengdum. Sögur og siðir sem tengjast álfum og 

álfheimum hafa fylgt Íslendingum lengi, þar sem elstu heimildir um álfa og þeirra gjörðir 

og heimakynni er að finna í Snorra-Eddu sem rituð var á 13. öld.1  

 Hér verður strax að hafa í huga að Inntak álfasagna hefur breyst talsvert í tímans 

rás. Samkvæmt rannsóknum þjóðfræðingsins Valdimars Tr. Hafstein, sem hann birtir í 

grein sinni „Hjólaskóflur og huldufólk: Íslensk sjálfsmynd og álfahefð samtímans“, virðist 

álfatrú dagsins í dag til dæmis helst vera til umræðu þegar framkvæmdir eiga sér stað á 

bæjar- eða borgarmörkum, það er að segja þegar maðurinn þenur út umhverfi sitt á kostnað 

óraskaðrar náttúru. Við slík tilefni birtast álfar þá gjarnan sem verur sem standa vörð um 

heimkynni sín – náttúruna sem mannfólkið er við það að umbreyta í manngert umhverfi.2 

Vörn álfa birtist á þann hátt að ef hróflað er við heimkynnum þeirra hegnist mönnum fyrir 

með ýmiskonar óförum. Þá er um að ræða ákveðna hjátrú sem snýst um bannhelgi, eða því 

að ekki megi hrófla við íverustöðum álfa og stundum annarrar yfirnáttúru, eins og til 

dæmis dvergasteinum, völvuleiðum, fornmannahaugum eða álagasteinum.3  

 Þó að álfar séu flestum ósýnilegir eru til mörg dæmi um að menn taki tillit til 

álfabyggða og kjósi að hrófla ekki við þeim. Ekki þarf að leita lengra en til ársins 2015 til 

að finna dæmi um heilmikið umstang í kringum Ófeigskirkju, sjötíu tonna stein sem 

kallaður hafði verið álfakirkja. Vegna tenginga steinsins við álfa var leitast við að færa 

hann í heilu lagi þegar nýr Álftanesvegur var lagður í Gálgahrauni.4  Kannski ekki 

                                                
1 Bryndís Björgvinsdóttir og Svala Ragnarsdóttir, Krossgötur: álfatrú, álfabyggðir og bannhelgi á Íslandi 
2 Valdimar Tr. Hafstein, „Hjólaskóflur og huldufólk: Íslensk sjálfsmynd og álfahefð samtímans“, Þjóðerni í þúsund ár?, 
Jón Yngvi Jóhannsson, Kolbeinn Óttarsson Proppé og Sverrir Jakobsson ritstýrðu (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2003), 
197-213. 
3 Bryndís Björgvinsdóttir og Svala Ragnarsdóttir, Krossgötur, 24. 
4 Bryndís Björgvinsdóttir og Svala Ragnardóttir, Krossgötur, 21. 
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einfaldlega vegna tengingu hans við álfa – heldur einnig vegna ákveðinnar óvissu sem 

hugmyndin um álfa getur staðið fyrir.  

1.1. Álfar sem holdtekja óvissu 
Samkvæmt skoðanakönnun sem Valdimar Tr Hafstein bendir á í grein sinni, „Hjólaskóflur 

og huldufólk,“ hafa Íslendingar missterka trú á álfum og álfheimum. Hann skrifar um 

niðurstöður könnunar sem birtist á forsíðu DV árið 1998 þegar spurt var út í trú Íslendinga 

á álfa. Meirihluti þátttakenda svöruðu játandi, að álfar væru til. Valdimar bendir á að 

skoðanakönnunin hafi verið óheppileg þar sem þátttakendur gátu einungis svarað játandi 

eða neitandi. Hann bendir á að sannleikurinn sé flóknari, því aðrar kannanir á sama 

viðfangsefni sýni að meirihluti landsmanna sé í raun og veru óviss. Vísar hann þar í 

könnun frá árinu 1974 sem Erlendur Haraldsson sálfræðingur framkvæmdi. Þar vildu fæstir 

alhæfa nokkuð um það hvort álfar væru raunverulegir eða ekki – og kusu því þann kostinn 

að svara hvorki játandi né neitandi, heldur mögulega. Skoðanakönnun sem framkvæmd var 

á árunum 2006-2007 á vegum þjóðfræðideildar Háskóla Íslands styður þessa sömu 

niðurstöðu Erlendar. Þar kom í ljós að viðhorf til álfa hafði lítið breyst á þrjátíu árum, 5% 

töldu sig hafa séð álf, 14% sögðu álfa vera óhugsandi og 77% voru opnir fyrir 

möguleikanum á að álfar væru til.5 

Það er því kannski sjálf óvissan – að hér sé ekkert fast í hendi – sem fær fólk til 

þess að vera á tánum hvað varðar framkvæmdir sem raska ætluðum álfabyggðum og þar af 

leiðandi oft ósnortinni náttúru. Óvissan um afleiðingar þess fær okkur til þess að velta 

vöngum, spyrja spurninga, hugsa til framtíðar og jafnvel næstu kynslóða, og mögulega til 

að leita nýstárlegri aðferða við byggingarframkvæmdir en við leggjum í vana. Eða líkt og 

Valdimar Tr. Hafstein skrifar í svari sínu á Vísindavefnum við spurningunni: Eru álfar til? 

„Við hin hljótum að fallast á að það kunni fleira að leynast á milli himins og jarðar en 

heimspekina dreymir um. Álfar eru holdtekja þessarar óvissu. Við höfum með öðrum 

orðum fleiri spurningar en svör og þessi spurning er þar á meðal.“6 

 Íslendingar virðast því stundum taka til greina þann möguleika að til séu aðrir 

heimar en sá mannlegi, en á sama tíma má velta því fyrir sér hversu mikil áhrif þjóðtrú eða 

hjátrú á að hafa á byggingraframkvæmdir og borgarskipulag. Á forsíðu bæjarblaðs 

Hafnfirðinga, Fjarðarpóstinum var að finna eftirfarandi fyrirsögn þann 20. ágúst 1992: 

                                                
5 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Hjólaskóflur og huldufólk,“ 197-211. 
6 Valdimar Tr. Hafstein, „Eru álfar til?“, Vísindavefurinn, 5. nóvember 2001, sótt 5. nóvember 2020 
www.visindavefur.is/svar.php?id=1937. 
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„Meintir álfar fá grið.“ Þar segir frá því þegar Vegagerð ríkisins ákvað að taka tillit til óska 

Hafnfirðinga og raska ekki klettaborginni við Fjarðarhraun þó unnið væri að því að breikka 

Keflavíkurveg, en klettaborgin stendur á milli Fjarðarhrauns og Keflavíkurvegar. Í blaðinu 

stendur meðal annars að „þeir sem vilja trúa því að álfar búi í klettaborginni geta því andað 

rólega.“ Í þessu tilfelli virtust þó ekki vera til neinar sagnir á prenti né í munnlegri geymd – 

svo almennt sé vitað – um ætlaða álfaborg við Fjarðarhraun. Samt fær óvissan hér að ráða 

för, og ræður að lokum úrslitum. Valdimar Tr. Hafstein hefur einmitt bent á í grein sinni 

„Respekt fyrir steinum“ að álfahefðin endurnýist reglulega vegna þeirra nýju sagna sem 

fara í umferð, og að um leið birtist ný samfélagsleg viðmið, nýir lífshættir og nýjar áherslur 

sem sem hafa áhrif á inntak þeirra og umfjöllunarefni.7  

1.2. Þjóðtrú 
Þjóðtrú er orð sem er notað um trúarviðhorf af ýmsu tagi sem segja má að falli utan 

opinberlega viðurkenndra trúarbragða. Rannsóknarprófessor orðar sem svo í svari sínu á 

Vísindavefnum og segir að Þjóðtrú sé bundin menningu, siðum og venjum fólks á 

ákveðnum svæðum.8 Á Íslandi er þjóðtrú þá til að mynda trúin á álfa og huldufólk, drauga 

og tröll, og aðrar dulrænar verur eða fyrirbæri sem tilheyra ekki boðum eða átrúnaði 

íslensku þjóðkirkjunnar, heldur standa til hliðar við hana og hennar boðskap. Þannig má 

einnig kalla þjóðtrú hjátrú, það er að segja það sem stendur hjá eða til hliðar við boðun 

kirkjunnar – líkt og hjálækningar eru lækningar sem eru almennt ekki viðurkenndar 

lækningar. Í viðtali sem birtist við þjóðfræðingana Símon Jón Jóhannsson og Valdimar Tr. 

Hafstein í Morgunblaðinu árið 1998 um hjátrú útskýrir Valdimar þjóðtrú sem svo: 

 

Hitt er svo aftur spurning sem krefst svara hverju sinni, hvað maður á við með „trú“ í 
þessu samhengi og hvort fólk „trúir“ því sem það hefur að þjóðtrú. Ég lít svo á að trúin 
sé systir efans og að hvorug þrífist án hinnar, það er að segja að þegar fólk notar trú í 
þessari merkingu, eigi það almennt við eitthvað sem það telur óvíst en hallast heldur 
að, alls ekki óbifanlega þekkingu.9  

 

Eins og áður hefur komið fram er hjátrú fólks hins vegar nokkuð ólík frá manni til manns 

og þar sem orðið þjóðtrú vísar til þess sem ,,þjóðin“ trúir á getur hugtakið verið óljóst, 

                                                
7 Valdimar Tr. Hafstein, „Respekt fyrir steinum: Álfatrú og náttúrusýn,“ í Rannsóknir í Félagsvísindum II, ritstj. Friðrik 
H. Jónsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1998), 334. 
8 Gísli Sigurðssonm, „Hvað er þjóðtrú og hvernig er þjóðtrú Íslendinga ólík þjóðtrú annarra Norðurlandaþjóða?“, 
Vísindavefurinn, 29. apríl 2002, sótt 21. október 2020, www.visindavefur.is/svar.php?id=2342. 
9 Höfundar ekki getið, „Hjátrúin er systir efans“, Daglegt líf, mbl.is, 13. febrúar 1998, sótt 23. október 2020 
www.mbl.is/greinasafn/grein/382466/. 
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ruglingslegt og nokkuð umdeilt. Þjóðfræðingar hafa til dæmis verið ósammála um notkun 

þessarar skírskotunar til „trúar.“ Þjóðfræðingurinn Árni Björnsson segir að á árum áður 

hafi fólk fyrst og fremst sagt þjóðsögur sér til skemmtunar, en fáir hafi í raun og veru trúað 

þeim. Aðrir fræðimenn, líkt og Valdimar Tr. Hafstein, segir þvert á móti, að þjóðtrúin hafi 

einmitt verið í takt við hugmyndaheim fólks og haft áhrif á daglegar athafnir þess.  

Ef horft er til dagsins í dag má kannski greina hvoru tveggja, að efni sem tengist þjóðtrú sé 

miðlað sem einskonar skemmtiefni en að það hafi samt stundum raunveruleg áhrif á stórar 

sem smáar ákvarðanir fólks og á daglegt amstur þeirra. Sem dæmi má nefna að 

álfasteinninn við Álfhólsveg í Kópavogi þrengir að nokkuð fjölförnum akstursvegi, þannig 

að akgreinin verður einföld við álfhólinn í stað þess að vera tvöföld.10 Þetta veldur því að 

bílar þurfa að hægja á sér við álfhólinn og jafnvel stoppa ef hleypa á bíl úr gagnstæðri átt 

hjá. Þannig hefur álfatrúin raunveruleg áhrif á fólk sem keyrir um Álfhólsveg án þess að 

það hafi jafnvel hugmynd um að hér sé álfatrú að hafa áhrif á þeirra daglega amstur. 

Á Íslandi má rekja trú á álfa og álfheima til heiðni, eins og sjá má í Snorra-Eddu og 

fornsögunum. Snorra-Edda var rituð á þrettándu öld en þar er meðal annars getið um 

álfheim sem staðsettur er á himni eða í næsta nágrenni við goðheim. Þar segir: „Margir 

staðir eru þar göfuglegir. Sá einn staður þar er kallaður er Álfheimur.“ Þar á fólk heima 

,,fólk það er Ljósálfar heita.“ Þeim er lýst sem „fegri en sól sýnum.“11 Í þjóðsagnasöfnum 

19.aldar, eins og þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar, er álfum og huldufólki lýst sem verum 

sem eru alveg eins og „við“ mennirnir nema þeir eru ekki sýnilegir augum manna, nema 

þeim sem skyggnir eru eða þegar álfarnir sjálfir kjósa að láta sjá sig. Þeirra heimur er ekki 

eins óskyldur mannheimum eins og í goðafræðinni. Þvert á móti skarast heimar álfa og 

manna alloft í þjóðsögunum, en í fyrstu sögn Þjóðsagnasafns Jóns Árnasonar kemur fram 

að álfar séu í raun börn Adams og Evu líkt og við mannfólkið, og hafi þar af leiðandi 

einhvertímann verið mennskir.12 Þessa sögu má sjá sem gott dæmi um hversu mikið heimar 

álfa og manna tengjast og skarast í þjóðsögnum 19. aldar.  

Þjóðtrú og yfirnáttúra spilar ákveðið hlutverk þegar litið er til laga dagsins í dag. 

Staðir tengdir þjóðtrú, þar á meðal ætluð heimili álfa, urðu ekki sérstaklega verndaðir með 

lögum fyrr en árið 1990 þegar ný þjóðminjalög tóku gildi. Tilgangur þjóðminjalaga nr. 

88/1989 með áorðnum breytingum er að tryggja eins og best verður á kosið vernd 

                                                
10 Bryndís Björgvinsdóttir og Svala Ragnarsdóttir, Krossgötur, 66-67. Sjá einnig: Anna Hedvig Þorsteinsdóttir og Inga 
Þóra Þórarinsdóttir, þjóðsögur og sagnir úr Kópavogi (Kópavogur: Rótarýklúbbur Kópavogs, 1996), 35-41. 
11 Edda Snorra Sturlusonar, Heimir Pálsson bjó til prentunar (Reykjavík: Mál og menning, 1992), 32. 
12 Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, Jón Árnason safnaði, bindi I (Reykjavík: Bókaútgáfan þjóðsaga, 1954), 5. 
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menningarsögulegra minja þjóðarinnar.13 Þjóðminjalögin gera ráð fyrir að minjar eldri en 

hundrað ára gamlar skulu að jafnaði teljast til fornleifa og njóta verndar laganna og á við 

óháð sérstakri friðlýsingu. Hins vegar njóta yngri minjar ekki þessarar verndar án þess að 

vera friðlýstar. Þjóðminjasafn ákveður í samráði við fornleifanefnd hvaða fornleifar skulu 

friðlýstar. Í þriðja kafla laganna sem nefnist Fornminjar eru í 16.gr. lið f dæmi um slíka 

staði talin upp: „gamlir þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, 

álagablettir og aðrir staðir og kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða 

þjóðsagnahefð.“14 Álfasteinar tilheyra einnig þessum flokki og segir í 17. gr. laganna: 

„Fornleifum má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi né nokkur annar, spilla, granda né 

breyta, ekki heldur hylja þær, laga né aflaga né úr stað flytja nema leyfi fornleifanefndar 

komi til.“ Í 18. gr. kemur fram að: „skylt er að fornleifaskráning fari fram á 

skipulagsskyldum svæðum áður en gengið er frá skipulagi eða endurskoðun þess og skal 

Þjóðminjasafn eiga samvinnu við skipulagsyfirvöld um það.“15 

 Óljóst er hvort mikið hafi reynt á þessa löggjöf en þó má finna fjóra staði tengda 

álfum eða álagatrú í Fornleifaskrá Reykjavíkur frá 1995. Þeir eru: álfabyggð við 

Fjölbrautaskólann í Ármúla, Huldumannasteinar við Háaleitisbraut 9, álfhóll við 

Breiðagerðisskóla og álfhóll við Vesturberg í Reykjavík. Öllum stöðunum fylgir saga 

samskonar þeirri sem fylgir álfhólnum við Vesturberg: skipulagi fjölbýlishúsa var breytt 

vegna álfhólsins og er það greinilegt þar sem Vesturberg 2-6 stendur á skjön við önnur hús 

við götuna.16 

1.3 Hugræn trúarbragðafræði 
Hér má spyrja: hvaðan kemur þessi þörf fyrir að trúa á eitthvað? Hugræn trúarbragðafræði 

hefur að geyma áhugaverðar kenningar um náttúrulega trúarþörf mannsins sem gaman er 

að skoða í þessu samhengi. Guðmundur Ingi Markússon trúabragðafræðingur, hefur fjallað 

um þessa tegund trúabragðafræðinnar og nýtir hann til dæmis kenningu Stewart Guthrie, 

einn af frumkvöðlum greinarinnar. Kenningin gengur út á að útskýra hvers vegna 

hugmyndir um yfirnáttúrulegar verur eru jafn útbreiddar og raun ber vitni. Guthrie telur að 

rætur þessara hugmynda séu að finna hjá flestum dýrategundum og álítur hann hana vera 

svokallaða „sálgervingu.“ Sálgerving er sjálfvirk taugastarfssemi sem hefur þá tilhneigingu 

                                                
13 Lög um fornminjar nr. 16/1990, („Þjóðminjalög, 16. gr. Fornminjar,“ sótt 10. nóv. 2020). 
14 Lög um fornminjar nr. 16/1990. 
15 Lög um fornminjar nr. 16/1990. 
16 Sjá: Bjarni F. Einarsson, Fornleifaskrá Reykjavíkur (Reykjavík: Árbæjarsafn, 1995). 
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til að gera ráð fyrir lifandi verum í kringum okkur.17 Það má segja að hugræn 

trúarbragðafræði gangi út frá því að trúarhugsun og trúarhegðun sé hliðarverkun eðlilegra 

þátta mannshugans, þ.e. þátta sem við notum til þess að takast á við okkar nánasta 

umhverfi og þar með væntingar okkar til náttúrunnar í kringum okkur.18  

 Þar sem álfatrúin á rætur að rekja til heiðni mætti líta á hana sem einhverskonar 

andstæðu kristinnar trúar. Það hefur þó ekki mikið farið fyrir umræðum um slíkt á Íslandi – 

en þó má benda á dæmi. Séra Karl Sigurbjörnsson, fyrrverandi biskup Íslands, sagði í 

viðtali árið 2009 að hann telji ekki að neinir árekstrar séu milli álfatrúar og kristinnar trúar. 

Hann segir í viðtalinu að álfatrú sé hluti af þjóðarsál Íslendinga og því sé engin ástæða fyrir 

kirkjuna að taka afstöðu gegn henni.19 Þetta hefur þó ekki gengið alveg eftir, og má nefna 

hér Staupastein sem er einbúi eða álfur sem býr í steini sem stendur við gamla þjóðveginn 

um Hvalfjörð, skammt frá Hvammsvík. Árið 1997 var Staupasteinn gerður að verndara 

nýrra Hvalfjarðarganga og var hann þá nýttur í kynningarstarfssemi þegar göngin voru 

opnuð. Álfasjáandinn Erla Stefánsdóttir var þá fengin til þessa að gera Staupastein 

sýnilegan öllum og var hann teiknaður á boli og fleira. Í kjölfar kynningarherferðar með 

Staupasteini í fararbroddi blandaði Karl Sigurbjörnsson sér í málið. Sagði hann í prédikun 

á Hólum í Hjaltadal í júlí 1998 að álfar og tröll veiti fánýta vernd þegar á reynir. Hann 

sagði einnig að nú í fyrsta sinn í þúsund ár stæði „íslensk þjóð andspænis raunverulegu vali 

á milli kristni og heiðni.“20  

  Terry Gunnell prófessor í þjóðfræði við Háskóla Íslands tekur fram í viðtali þar 

sem séra Karl Sigurbjörnsson er einnig tekinn tali, að Íslendingar geri skýran greinarmun á 

álfatrú og kristinni trú. Hann segir að annarsvegar sé það „álfatrúin sem tengist náttúrunni 

og landslaginu. Hinsvegar sé trúin á hinn kristna Guð allsherjar.“ Hann bætir því við að 

„Íslendingar eigi ekki í neinum vandræðum með að trúa á hvoru tveggja en þeir blandi því 

ekki saman. Jesú hafi ekkert með álfana að gera.“21 

 Kannski má segja að hér skipti nærvera álfanna meira máli. Leita má aftur í 

kenningar hugrænnar trúarbragðafræði, sem gengur út á að yfirnáttúrulegar verur tengist 

gjarnan okkar nánasta umhverfi og væntingum okkar til þess og náttúrunnar. Í þessu 

                                                
17Guðmundur Ingi Markússon, „Menning, mím og mannskepnur: Þróunarfræði í hug- og félagsvísindum samtímans“, 
Arfleifð Darwins: þróunarfræði, náttúra og menning, Arnar Pálsson, Bjarni Kr. Kristjánsson, Hafdís Hanna Ægisdóttir, 
Snæbjörn Pálsson, Steindór J. Erlingsson ritstýrðu (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2010), 342. 
18 Guðmundur Ingi Markússon, „Menning, mím og mannskepnur“, 342. 
19 „Hafa gaman af álfatrú Íslendinga“, vísir.is, 17. nóvember 2009, sótt 20. október 2020, www.visir.is/g/2009838168d. 
20 Bryndís Björgvinsdóttir og Svala Ragnarsdóttir, Krossgötur, 90-91. 
21 „Hafa gaman af álfatrú Íslendinga“ 
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samhengi er gaman að minnast á þjóðsagnir þar sem lýst er nánum samskiptum álfa og 

manna, auk þess að minnast á minningarbók rithöfundarins Guðbergs Bergssonar, Faðir og 

móðir og dulmagn bernskunnar. Þar lýsir Guðbergur álfatrú ömmu sinnar og setur hann 

sýn hennar í samhengi við hennar nánasta umhverfi:  

 
[Amma] virtist trúa á huldufólk eða álfa, kannski síður af trúarþörf en löngun til að 
hafa félagsskap. Þannig hafði hún í kringum sig eitthvað annað en hversdagsleikann, 
eitthvað óvænt og furðulegt sér til dægrastyttingar í fásinninu undir fjöllum…í hennar 
augum var guð langt í burtu og ópersónulegur, en vættirnir hvarvetna, og 
huldukonurnar gerðu henni ýmist grikk eða mikinn greiða, miklu fremur en guð. Þær 
stálu stundum frá henni ryðguðum saumnálum og voru svo vænar að skila þeim 
aftur…jafn skínandi fægðum og þær væru nýkomnar í nálabréfi úr búð.22 

	
1.4. Álfar og náttúra 

Eins og fyrr segir eru til mörg dæmi af vegaframkvæmdum eða byggingarframkvæmdum 

þar sem álfheimar mæta mannheimum með þeim afleiðingum að byggingaráætlunum er 

breytt eða þeim beinlínis aflýst. Í slíkum tilfellum virðist helsta markmið álfa og 

huldufólks vera það, að standa vörð um heimkynni sín sem er sjálf náttúran. Því má segja 

að álfarnir fari aldrei fram á beina eyðileggingu á náttúrunni – heldur vilja ávallt halda í 

fyrri horf.  

  Áðurnefnt dæmi af Ófeigskirkju í Gálgahrauni vakti mikla athygli. Steinninn stóð í 

veglínu nýs vegar um Gálgahraun og ætlaði Vegagerðin sér að eyðileggja steininn. Sögur 

fóru þá af því að í steininum væri álfakirkja eða álfakapella. Margir mótmæltu 

framkvæmdunum, annars vegar tengingar Ófeigskirkju við álfa og hins vegar vegna 

fornminja og viðkvæmrar náttúru sem finna má á svæðinu. Hér spilaði umverfissamtökin 

Hraunavinir stórt hlutverk. Félagsmenn stóðu fyrir mótmælum, en helsta markmið 

félagsins er að kynna verndunargildi náttúrufyrirbæra og landslagsheildna, ekki síst í 

Álftaneshreppi hinum forna. Hraunavinir fylgjast því náið með skipulagsmálum og 

framkvæmdum með það sjónarmið í huga að vernda eins og mögulegt er fágæt 

umhverfisverðmæti.23  

  Á meðal mótmælanda var álfasjáandinn Ragnhildur Jónsdóttir sem endaði á að  

miðla málum milli álfa og manna. Ragnhildur komst að samkomulagi við álfana í 

steininum um að færa sig um set, og að kirkjan yrði að því loknu færð, í heilu lagi, nær 

annarri álfabyggð í hrauninu. Ófeigskirkja var þar með flutt þann 18. mars 2015. Að sögn 

                                                
22 Guðbergur Bergsson, Faðir, móðir og dulmagn berskunnar (Reykjavík: Forlagið, 1999), 112. 
23 „Lög Hraunavina“, hraunavinir.net, 3. nóvember 2012, sótt 25. október 2020, www.hraunavinir.net/log-hraunavina/. 
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Ragnhildar höfðu álfarnir þá undirbúið flutninginn í eitt og hálft ár eða allt frá því ljóst var 

að Ófeigskirkja yrði færð. Hún sagði álfana nokkuð sátta á nýjum stað og að þeir væru því 

ólíklegir til að valda usla vegna raskins.24 

 Þetta atvik – þar sem álfasjáandi setur mark sitt á framkvæmdir – minnir á annan 

viðburð frá árinu 1999. Þá stóð til að byggja viðbyggingu við Heilbrigðisstofnun 

Suðurlands á Selfossi, en samstarfsörðugleikar höfðu gert vart við sig á meðal starfsfólks á 

meðan slíkt var á teikniborðinu. Þessir örðugleikar voru raktir til óánægju álfa í túnfæti 

sjúkrahússins, vegna þessara fyrirhuguðu viðbyggingar. Vegna þessa var ákveðið að leita 

til álfasjáanda, Erlu Stefánsdóttur. Framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunarinnar, Bjarni 

Arthúrsson, kallaði eftir þjónustu hennar til þess að komast að því hvort framkvæmdir við 

viðbygginguna væru í sátt eða ósátt við álfana á svæðinu.25 Eftir Bjarna er haft í viðtali í 

dagblaðinu Dagur: „Þetta snýst annars ekki um einn stein, heldur erum við að tala um allt 

umhverfið. Það eru vissir staðir betri en aðrir og við viljum vera í sátt við umhverfið. Við 

vildum vita hvort við hefðum frið með nýbygginguna.“ 

  Erla fór austur að beiðni Bjarna og sagði það ekki hafa dugað sér til verksins. Hún 

sagðist ætla að gera aðra tilraun þegar voraði og þegar náttúran vaknar, því það þýddi 

ekkert að reyna að ræða við álfana á þessum kaldasta tíma ársins. Hún benti einnig á að 

auðvelt væri að kenna hulduverum um það sem fer aflögu á milli mannfólksins og að nær 

væri að mannfólkið vandi sig.26 

2. Álfar sjást með „ævintýraauganu“ 

 

Á Íslandi eru þær Ragnhildur Jónsdóttir og Erla Stefánsdóttir heitin líklegast þekktustu 

álfasjáendurnir. Stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar hafa kallað til þeirra, til að eiga samtal 

við álfa eða koma á sáttum á milli álfa og manna vegna fyrirhugaðra framkvæmda sem 

mögulega raska ró þeirra. Það má því segja að skyggnigáfa Ragnhildar og Erlu hafi að 

einhverju leiti áhrif á bæjar- og borgarskipulag og lokaniðurstöður framkvæmda eins og til 

dæmis vegaframkvæmda. Sem verðandi arkitekt fannst mér því mikilvægt að fá að heyra 

sögu Ragnhildar, fá betri skilning á sýn hennar á þessa hluti – og ekki síst betri innsýn á 

                                                
24 „Álfarnir sáttir við flutning kirkjunnar“, mbl.is, 11. júní 2014, sótt 20. október 2020, 
www.mbl.is/greinasafn/grein/1512508/. 
25„Sjúkrahúsið fer í viðræður við álfa“, Dagur, 13. febrúar 1999, 1. 
26„Sjúkrahúsið fer í viðræður við álfa“. 
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aðkomu hennar að framkvæmdum.  

  Erla Stefánsdóttir lést árið 2015. Hún vakti forvitni margra vegna skyggnigáfu 

sinnar. Í viðtali við Erlu sem birtist í Helgarblaðinu árið 1992 segist hún hafa séð 

hulduverur frá því hún var barn. Hún segist oft hafa verið spurð að því hvort hún trúi 

virkilega á álfa. Hún segir álfana ekkert hafa með trú að gera: „Þetta er ævintýri sem hver 

og einn verður að gera upp við sig hvort hann tekur þátt í.“ Hún segir jafnframt 

barnabarnið sitt hafa komist næst sannleikanum þegar það sagði: „Amma er með 

ævintýrauga.“27 Erla sagðist helst vilja fá fólk til þess að virða náttúruna og fá tilfinningu 

fyrir því að jörðin sé lifandi. Hún sagði einnig að mikilvægt væri að ná til barnanna og 

kenna þeim að blóm og steinar hafi sitt innra líf.  

  Ein frægustu verk Erlu Stefánsdóttur á sviði bæjarskipulags og yfirnáttúru, eru 

líklegast kortlagningar hennar á byggðum vætta í borginni fyrir þáttinn Huldar vættir svo 

og kortlagning á álfabyggðum í Hafnarfirði sem hún gerði fyrir Hafnarfjarðarbæ. Síðar 

sýndi borgarskipulag Reykjavíkur fyrrnefnda kortinu áhuga og eignaðist Reykjarvíkurborg 

þar með álfakort líkt og Hafnarfjörður.28 Erla sagði það ekki skipta máli hvað það er sem 

fólk sér eða skynjar í vættaborgunum – það sé nóg að finna fyrir ró og kyrrð, það sé þessi 

innri veruleiki náttúrunnar sem skiptir máli.29  

2.1. Ragnhildur Jónsdóttir: Að sjá með „finninu“ 
Ragnhildur Jónsdóttir býr í Kjósinni með manninum sínum, tveimur hundum og hænum. 

Við ræddum um álfa og drauma yfir jurtatei sem hún segir huldukonu hafa kennt sér að 

útbúa. Ragnhildur bjó áður í Hafnarfirði þar sem hún opnaði miðstöð um álfa og huldufólk. 

Miðstöðin nefndist Álfagarðurinn og var staðsettur í Hellisgerði í Hafnarfirði, en er nú í 

Kjós. Ég spyr Ragnhildi fljótlega að því, hvort hún hafi alltaf verið sannfærð um tilvist álfa 

og huldufólks. Hún segir svo vera og bendir á að margt ósýnilegt sé til sem við tökum sem 

sjálfssögðum hlut: „Við sjáum ekki hugsanir, tilfinningar og ástina sem allt gengur út á.“30 

Hún nefnir að þó margir sjái ekki álfa og huldufólk séu sumir sem sjái þá með „finninu“, 

það er að segja: það finnur bara fyrir einhverju sem það getur ekki útskýrt. Í þessu 

samhengi er mikilvægt samkvæmt Ragnhildi að við æfum okkur í að treysta því sem við 

finnum og séum ekki hrædd við það. 

                                                
27 Arnar Guðmundsson, „Álfarnir sjást með ævintýraauganu,“ Helgarblaðið, 26. júní 1992, án blaðsíðutals. 
28 Ferðamálastefna Hafnarfjarðarbæjar: Samráð og samvinna, Hafnarfjarðarbær, 2012, 8, sótt 22. október 2020, 
www.hafnarfjordur.is/media/stefnur-og-reglur/HFJ_Ferdamalastefna2012_3.pdf. 
29 Arnar Guðmundsson, „Álfarnir sjást með ævintýraauganu“, án blaðsíðutals. 
30 Ragnhildur Jónsdóttir, september 2020. Viðtal höfundar við Ragnhildi Jónsdóttur álfasjáanda, tekið að heimili hennar 
þann 8. September 2020. 
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  Samkvæmt Ragnhildi eru margir álfar í Kjós. Álfa má þó í raun og veru finna 

allsstaðar, í sveit sem og í borg. Hún segist vera næm fyrir því hvernig álfum líður og segir 

sorlegt að upplifa það þegar álfar eru reiðir, en þá sé ástæðuna yfirleitt að finna í raski 

mannfólksins á íverustöðum þeirra. Hún nefnir sem dæmi, þegar hún bjó í Hafnarfirði sat 

hún við eldhúsgluggann og sá vörubíl keyra hjá, með steyptar einingar til húsbyggingar. 

Tveimur dögum seinna fékk hún símtal þar sem óskað var eftir hennar aðstoð. Vélar höfðu 

bilað og steypt veggjaeining sprungið. Smiðirnir sögðust ekki vilja halda áfram fyrr en 

fenginn yrði álfasjáandi á staðinn til að miðla málum. Ragnhildur fór og sá að þar stóðu 

framkvæmdir við klett sem var líklega álfaklettur. Þar átti hún samtal við álf sem var við 

það að tapa sér úr reiði vegna rasksins við klettinn. Þá var ákveðið að breyta teikningum 

hússins svo framkvæmdir hefðu ekki frekari áhrif á klettinn. Ragnhildur hafði síðan 

samband við eigandann ári seinna og þá hafði allt breyst til hins betra. Hún segir að með 

þessu sjái álfarnir sjálfir um að sanna tilvist sína.31  

  Ragnhildur segir að til séu nokkrir staðir á Íslandi, þangað sem álfar leita sem misst 

hafa mátt sinn til þess að finna aftur „ljósið sitt“. Þar koma saman verur sem standa vörð í 

kringum álfinn og senda til hans ljós. Hún segir þetta sama eiga við um álfakirkjur. Kirkjan 

sé samkomustaður þar sem álfar og huldufólk koma saman til þess að deila ljósinu sínu og 

orkunni.32  

Ég spyr Ragnhildi einnig hvort hún sé aldrei hrædd um álit fólks á sér. Hún segir 

það auðvitað vera erfitt á tímum að geta ekkert sannað – og að fólk haldi jafnvel að hún sé 

veik. Hún segir fólk hins vegar koma sér sífellt á óvart og hún sé sammála því sem hér 

hefur áður verið minnst á að flestir vilji nokkuð segja með vissu, um tilvist álfa og 

huldufólks.  

  Ragnhildur segir að algengast sé að fólk hafi samband við hana af fyrra bragði, og 

þá þegar upp hafa komið vandræði við framkvæmdir – en ekki áður en farið er af stað í 

þessar framkvæmdir. Hún bendir á að mun betri kostur sé að vera meðvitaður í upphafi, í 

stað þess að þurfa að setja mannvirkið og smíði þess í bið til lengri tíma eða þurfa 

einfaldlega að taka það niður ef upp koma óyfirstíganlegar ósættir.  

  Varðandi framkvæmdirnar í Gálgahrauni segir Ragnhildur að álfarnir hafi sjálfir 

kallað á hana í upphafi. Í kjölfarið sendir hún bréf á opinbera aðila og fór í framhaldi af því 

á fund með bæjarstjóranum í Garðabæ, Gunnari Einarssyni. Hún bendir á að viðhorf fólks 

                                                
31 Ragnhildur Jónsdóttir, september 2020. 
32 Ragnhildur Jónsdóttir, september 2020. 
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hafi verið ólíkt til þessa máls. Gunnar hafi til dæmis sagt að amma sín hefði alltaf sagt 

eitthvað meira vera til en það sem við sjáum. Vegagerðin hafi hins vegar sagt steininn vera 

fallegan stein og að virða mætti menninguna og söguna sem hann hefur að geyma. Þannig 

vísaði Vegagerðin til þjóðtrúnnar sem menningararfs, án þess að ræða tilvist álfa í 

steininum neitt sérstaklega. Enn aðrir sögðust virða möguleikann á því að einhver öfl 

kynnu að eiga sér ból í steininum. Ragnhildur segir þetta allt vera falleg viðhorf út af fyrir 

sig sem skili þrátt fyrir allt sömu niðurstöðu, það er að segja: steinninn fékk að endingu að 

njóta vafans.33 

 

2.2 Maðurinn sem partur af náttúrunni 
Ragnhildur segir að trúin á æðri verur jafngildi trú mannsins á náttúruna og því að náttúran 

sé nauðsynleg mönnum. Í þessu samhengi varð mér hugsað til skrifa Halldórs Laxness í 

Sjálfstæðu fólki þar sem Nonni í Sumarhúsum finnur fífil, sem sprottið hefur upp úr 

jörðinni eftir harðan vetur. Hann kemur með þau tíðindi inn í baðstofuna, að útsprunginn 

fífill sé í bæjarveggnum:  

  
Útsprunginn fífill. Fáheyrður viðburður í afdal á þessum tíma árs. Öll systkinin og 
móðir    þeirra fóru útundir bæjarvegg til þess að skoða þenna litla fífil, sem breiddi 
krónu sína svo sæll og djarfur móti vetrarsólinni, þessa úngu viðkvæmu krónu. Eitt 
eilífðar smáblóm. Leingi, leingi horfðu þau í tilbleiðslukendri aðdáun á þennan nýa 
vin, þennan forboða sumarsins í sjálfu vetrarríkinu, skrautlegan og ástúðlegan. Þau 
snertu hann í þögulli lotningu með blágómunum, einsog trúaðar manneskjur sem fá að 
snerta bein af heilögum anda hjá páfanum til að frelsast, [...]. Heiðríkja dagsins án 
endimekra í sálinni einsog á hvelinu, það var einn af hamingjudögum lífsins, og þau 
mintust þessa dags alla sína ævi. Svo heyrðist til lóunnar, og fyrsta lóukvak ber í sér 
undarlegan hreim. Það er í senn feimnislegt og þakklátt kvak, andstutt einsog fyrsta 
heilsan eftir mikla lífshættu; og samt þrúngið af kyrlátum fögnuði.34 

 

Hér lýsir Halldór þeim töfrum sem fylgir því þegar náttúran vaknar til lífsins eftir harðan 

vetur. Þá má einnig lesa úr textanum hve mikilvægt það er fyrir mannfólkið að vera í 

tengslum við náttúruna og að hún sé okkur í raun nauðsynleg. Ragnhildur segir að þó álfar 

og huldufólk standi vörð um heimkynni sín – og séu einskonar talsmenn náttúrunnar – sé 

mannfólkið ekki nógu meðvitað um að það sé líka partur af þessari sömu náttúru. 

                                                
33 Ragnhildur Jónsdóttir, september 2020. 
34 Halldór Laxness, Sjálfstætt fólk (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 1993), 276. 
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Mannfólkið sé líkt og álfar náttúran sjálf. Því geti maðurinn ekki hagað sér eins og hann 

vill gagnvart henni.35 

  Páll Skúlason heitinn, prófessor í heimsspeki og fyrrverandi rektor Háskóla Íslands, 

benti einmitt á í skrifum sínum að manneskjan þyrfti að líta á sig sjálfa sem náttúruveru, 

sem hluta af náttúrunni – en ekki veru sem standi fyrir utan náttúruna. Þá gerði hann 

ákveðinn greinarmun á náttúru og umhverfi: „Náttúran er sá hluti veruleikans sem er til 

óháð vitund okkar og vilja, en umhverfið er sá hluti veruleikans sem við mótum með 

athöfnum okkar og framkvæmdum. Umhverfið er á okkar ábyrgð – náttúran ekki.“36 Páll 

benti á að maðurinn tilheyri náttúrunni og geti því ekki ráðstafað henni eins og honum 

henti, heldur lýtur hann lögmálum hennar. Hann segir manninn hins vegar vera meira við 

stjórn þegar horft er til umhverfis því hann skapi það að mestu leiti sjálfur.37  

  Í bókinni Hugleiðingar við Öskju lýsir Páll upplifun sinni þegar hann kemur að 

Öskju í Öræfum og þeim áhrifum sem jörðin og náttúran hefur og ætti að hafa. Í bókinni 

bendir hann á að Askja komi manni fyrir sjónir sem sjálfstæð veröld og opni þar með nýjar 

leiðir í skynjun okkar á veruleikanum. Þá skynjaði hann tilfinningu um „heild“ og tengsl 

frammi fyrir Öskju. Hann segir: „Þegar maður kynnist slíkri veröld er maður kominn á 

leiðarenda. Kominn í snertingu við veruleikann sjálfan. Hugurinn opnast fyrir fullkominni 

fegurð og maður sér loksins um hvað lífið snýst.“38 Þá segir hann einnig: „að koma til 

Öskju er eins og að koma til jarðarinnar í fyrsta sinn, öðlast jarðsamband.“ Í hans huga 

hefur Askja einfalda og skýra þýðingu: „Það er að uppgötva jörðina og sjálfan sig sem 

jarðarbúa. Að vera jarðarbúi er að finna líf sitt bundið jörðinni.“39 

  Páll segir í bók sinni Umhverfing frá árinu 1998 að náttúruvernd snúist meðal 

annars um að vernda manninn fyrir manninum og tækniumsvifum hans, þar sem 

markmiðið er jú að vernda náttúruna. Náttúruvernd geti þar af leiðandi ekki alltaf verið í 

þágu mannsins – nema þá mannsins sem part af náttúrunni. Hann segir að umhverfisvernd 

snúist aftur á móti meira um að vernda manninn í umhverfi sínu, vernda hann fyrir 

náttúrunni og öflum hennar. Páll segir það misskilning, að líta svo á, að náttúruvernd sé á 

endanum mönnunum sjálfum til eintómra hagsbóta. Hin siðferðislega spurning sé því sú, 

hvort mennirnir hafi skyldur við náttúruna, burtséð frá afleiðingum fyrir þá sjálfa. Þessi 

spurning verður til um leið og mennirnir, með umhverfingu sinni, gera greinarmun á 
                                                
35 Ragnhildur Jónsdóttir, september 2020. 
36 Páll Skúlason, Umhverfing (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1998), 35-36. 
37 Páll Skúlason, Umhverfing, 36. 
38 Páll Skúlason, Hugleiðingar við Öskju: Um samband manns og náttúru (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2005), 14-15. 
39 Páll Skúlason, Hugleiðingar við Öskju, 11. 
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sjálfum sér og náttúrunni sem þeir tilheyra.40 Að þessu sögðu má einmitt minnast á að sú 

bannhelgi sem fylgir álfabyggðum – það lögmál að ekki megi raska ró þeirra – er í raun 

frekar skyldara náttúruvernd en umhverfisvernd. Bannhelgin snýst ekki um það sem hentar 

manningum best þá stundina, heldur er leitast við að halda náttúrunni í sínu fyrra horfi, 

óraskaðri. 

  Valdimar Tr. Hafstein setti fram spurningu í grein sinni „Respekt fyrir steinum“ um 

hvers konar samband sé á milli hugmynda um huldufólk og náttúrusýnar. Einnig spyr hann 

hvort álfatrú sé raunverulega það sama og umhverfisvernd. Hann segir þessa spurningu 

ekki vera nýja af nálinni þar sem Sigurður Nordal prófessor setti fram þá spurningu á 

sínum tíma er hann sagði að: „eitthvert trúarlegt viðhorf gæti orðið öruggasta 

undirstöðuatriði verulegra úrbóta í náttúruvernd.“ Valdimar bendir á að álfatrú sem lifi á 

Íslandi standi rótföst í ævagömlum álagahugmyndum – átrúnaði á lifandi, magnþrungna 

náttúru.41 Í bannhelgi álagabletta birtist kannski kjarninn í trúnni á álfa og huldufólk. Sá 

kjarni sé frá langt aftur úr öldum en eigi engu að síður enn við í dag. Þessi bannhelgi krefst 

skilyrðislausrar virðingar. Valdimar skrifar þá: 

 
 ... þessi virðing er miðlæg í álfatrúnni og eiginlega má segja að álfatrú snúist um 
virðingu fyrir umhverfinu í víðasta skilningi – ekki umhverfisvernd, heldur 
viðurkenningu á vanmætti mannsins og þeim er ekki kunnugt um. Í því er fólgin hvort 
tveggja virðing fyrir áþreifanlegri náttúru og ósýnilegri yfirnáttúru. Álfatrúnni fylgir 
sú viðurkenning að veruleikinn nái handan við okkar skynheim.42 

 

Þá bendir hann einnig á að kjarninn í náttúrusýn sem setur mark sitt á álfatrú og álfasagnir 

sé: 

 
... virðing, ekki fyrir fegurð náttúrunnar heldur leyndardómum hennar; kjarninn er 
ekki tilfinning fyrir náttúruvernd, heldur miklu fremur mannvernd andspænis lifandi 
landslagi; í stuttu máli snýst hún ekki um meinta álfhóla, það er það sem augað sér, 
heldur um innviði þeirra og íbúa, það er það sem er handan skynheim hversdagsins.43 
 

 

Þó svo að sjónarhorn Ragnhildar, Páls og Valdimars, og jafnvel Erlu Stefánsdóttur, spretti 

frá mismunandi fræðigreinum, nálgunum, heimildum og upplifunum má sjá í þeim 

ákveðinn samhljóm. Það er að virðing fyrir náttúrunni og því sem í henni býr, sé undirstaða 
                                                
40 Páll Skúlason, Umhverfing, 45. 
41 Valdimar Tr. Hafstein, „Respekt fyrir steinum“, 334. 
42 Valdimar Tr. Hafstein, „Respekt fyrir steinum“, 332. 
43 Valdimar Tr. Hafstein, „Respekt fyrir steinum“, 332. 
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náttúruverndar. Það eru þá ekki endilega einungis meintir álfhólar heldur virðing fyrir 

náttúrunni í heild sinni og því sem hún kann að geyma. 

3. Álfaborgin: Arkitektúr og álfar 

 
Innan skamms hafði Guðjón Samúelsson skapað megindrætti leikhúsbyggingarinnar. 
Álfaborgin reis í huga hans, án þess að nákvæmlega væri ráðið fram úr minni háttar 
atriðum. Inn í þessa nýju klettaborg átti þjóðin að ganga og kynnast ævintýrum í 
nýjum sið. Álfaborgin var þjóðsagnarumgerð, þar sem listaverk stórskáldanna áttu að 
hrífa hug og hjörtu íslensku þjóðarinnar um ókomnar aldir.  
 

Svo hljóða lýsingar Jónasar Jónssonar frá Hriflu á fyrstu hugmyndum Guðjóns 

Samúelssonar varðandi útlit, hlutverk og virkni Þjóðleikhússins. Hugmyndir Guðjóns voru 

unnar í nánu samstarfi við Indriða Einarsson sem var fyrsti formaður 

byggingarnefndarinnar, hann var einnig hagfræðingur að mennt og leikskáld og eru 

þekktustu leikverk hans Nýjársnóttin, Dansinn í Hruna og Hellismenn. Hann var helsti 

hvatamaðurinn að byggingu Þjóðleikhússins.44 

  Jónas frá Hriflu segir í riti sínu um Þjóðleikhúsið að byggingin átti að vera sú 

veglegasta, vandaðasta og langsamlega fullkomnasta bygging sem nokkurn tíma hefði 

verið reist á Íslandi. Guðjón Samúelsson hefur kannski heillast af draumkenndum 

álfaheimi Indriða Einarssonar og þar með hannað Þjóðleikhúsið með þetta í huga. Að 

byggingu lokinni var húsið steinað en Guðjón hafði gert tilraunir að festa steinmulning á 

hús með því að blanda saman íslenskum bergtegundum. Þessa aðferð þróaði hann í 

samstarfi við Guðmund Einarsson frá Miðdal og Kornelíus Sigmundsson múrarameistara. 

Hvítan harðan kvarta fékk hann úr gömlu gullnámunni í Miðdal, hvítan kalkstein fékk hann 

úr Esjunni og svarta hrafntinnu úr öræfum landsins. Einnig blandaði hann silfurbergi 

saman við til þess að fá glit á yfirborðið er sólin skein. Þetta lét hann síðan festa á vota 

steinhúð á múrflöt byggingunnar en að sögn Guðjóns hlaut Þjóðleikhúsið við þetta þennan 

dularfulla sjarma sem fylgir klettaborgum.45 

  Upp frá þessu voru ýmis hús húðuð á þennan hátt og kannski má því segja að 

innblásturinn að steiningu húsa – sem sjá má víða í Hlíðunum, Norðurmýri og Vesturbæ 

Reykjavíkur – eigi sínar tengingar við íverustaði álfa. Hér er að minnsta kosti komin fram 

sterk og skemmtileg tenging við íverustaði álfa, steinanna og klettanna sem samkvæmt 
                                                
44 G. Fr., „Álfaborgin reis í huga hans“, Þjóðviljinn, 20. apríl 1980, 14-15. 
45 Guðjón Samúelsson, „Íslenzk byggingarlist“, Tímarit Verkfræðingafélags Íslands 6. tbl. (1. desember 1933) 75. 
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álfatrúnni eru lifandi að innan ekki síður en að utan, eða eins og áhrifum álfatrúar er lýst í 

bókinni Krossgötum: „ ...álfahefðin glæðir stundum náttúrufyrirbæri á borð við hrjóstrugt 

hraun og bera kletta lífi. Og þá skyndilega geta „líflausir“ staðir orðið bráðlifandi að innan 

sem utan.“46  

  Guðjón fékk tímabundið einkaleyfi á steiningu og er aðferðin fallegt dæmi um 

íslenskt hugvit og handverk. Þar að auki er aðferðin merkilegt framlag til byggingarlistar 

og byggingartækni á Íslandi. Þá hefur steiningin þá kosti að hún ber lágan viðhaldskostnað 

og er einnig góð veðurvörn og dregur úr steypuskemmdum, auk þess að falla sérstaklega 

vel að íslensku umhverfi svo og íslenskri þjóðtrú á líf í stokkum og steinum. Guðjón 

Samúelsson orðar líklegast best tengingu Þjóðleikhússins við álfatrú í grein sinni sem 

birtist í Tímariti Verkfræðingafélags Íslands árið 1933: „Íslendingar hafa lítið haft af 

skrautlegum höllum að segja, og íslenzka huldufólkið bjó blátt áfram í klettum. Því þá ekki 

að búa til einhverja klettaborg yfir allt það æfintýralega líf, sem sýnt er á leiksviði?“47 

  Hér má einnig nefna annað athyglisvert dæmi úr heimi arkitektúrs, þar sem sótt er 

til álfheima. Norðurlandahúsið í Færeyjum var byggt árið 1983 og eru arkitektar þess Ola 

Steen og Kolbrún Ragnarsdóttir, en þau höfðu álfhól í huga við hönnun og útfærslu 

hússins. Í Morgunblaðinu frá 1999 birtist umfjöllun um verkið undir fyrirsögninni 

„Norðurlandahúsið í Færeyjum er álfahöll sem iðar af menningarlífi.“48 Þá er tekið fram að 

tilsýndar minnir Norðurlandahúsið á bústaði álfa, með torfþaki og grjóthleðsum í kring. 

Húsið er þannig grasi gróið ytra en bjart og fullt af lystisemdum innra með. Starfssemi 

hússins er fjölbreytileg, ásamt því að vera ráðstefnumiðstöð Færeyja er húsið 

menningarhús, leikhús og tónlistarhús. Markmið starfsseminnar er að bjóða upp á 

fjölbreytta menningarviðburði frá öðrum Norðurlöndum og að flytja færeyska menningu til 

annarra Norðurlanda. Hér má því aftur finna dæmi með vísun í híbýli álfa þar sem útlit 

byggingunnar er einfalt og fellur vel að umhverfinu. Vegna torfsins á þakinu og grjótsins í 

kring minnir byggingin á álfhól en fyrir innan eru að finna ævintýri í formi leiksýninga, 

tónlistar, myndlistar og dans.49 

                                                
46 Bryndís Björgvinsdóttir og Svala Ragnarsdóttir, Krossgötur, 41. 
47 Guðjón Samúelsson, „Íslenzk byggingarlist“, 75. 
48 Höfundar ekki getið, „Norðurlandahúsið í Færeyjum er „álfahöll“ sem iðar af menningarlífi“, mbl.is, 5. maí 1999, sótt 
10. nóvember 2020, www.mbl.is/greinasafn/grein/465674/. 
49 Höfundar ekki getið, „Norðurlandahúsið í Færeyjum er „álfahöll“ sem iðar af menningarlífi“. 
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 Þó byggingar sem eru beinlínis innblásnar af álfheimum séu ekki beinlínis margar 

eru samt sem áður dæmi um að arkitektar nálgist náttúruna með sömu virðingu og álfatrúin 

boðar, það er að segja ef haft er í huga allt 

ofantalið um tengsl álfa við náttúru og 

náttúruvernd. Aukin umhverfisvitund og 

vitund á sjálfbærni í byggingum er líklega 

ein af ástæðum þessa og er gaman að 

minnast á nýlegt dæmi þar sem haldin var 

samkeppni um útsýnisstað á Súgandisey 

við Stykkishólm. Vinningstillagan var 

unnin af Glámu-Kím arkitektum og 

Landslagi í samstarfi við 

myndlistarmennina Ólöfu Nordal og Gunnar Karlsson. Tillagan ber heitið Fjöregg. Um er 

að ræða útsýnisskúlptur, útsýnispall og upplifunar- og áningarstað allt í senn. Í greinargerð 

tillögunnar segir að leitast hafi verið við að finna jafnvægi á milli þess náttúrulega og 

manngerða. Áhersla var lögð á virðingu, varfærni og auðmýkt gagnvart staðnum og 

umhverfinu. Þar segir einnig að markiðið hafi verið að hrófla við sem minnstu og bæta við 

sem fæstu.50 Efni sem finnst í eynni voru notuð, bæði efnislega og sögulega. Formgerð 

svæðisins var skoðuð og litir, tákn og vísanir í gamlar sagnir og trú höfð í huga. Í 

greinargerðinni segir einnig að skúlptúrinn sækir form sitt og tilurð í fuglalíf Breiðafjarðar 

þar sem nytjar og egg voru fjöregg Breiðfirðinga, þannig að þá skorti aldrei mat. Í 

þjóðsögunum geymir fjöreggið einmitt lífið og gæfuna, en tröllin spiluðu með fjöreggin sín 

og léku sér að því að kasta þeim sín á milli.51 

  Bein þýðing á orðinu Fjöregg í íslensku nútímamálsorðabókinni er skipt í tvennt. 

Annars vegar er það tengt þjóðtrú og segir: „egg sem varðveitir líf viðkomandi aðila“, og 

hins vegar merkir það líftaug og er tekið sem dæmi „fiskurinn sem fjöregg þjóðarinnar.“52 Í 

lok greinagerðinnar segir að víða um Breiðafjörð sé að finna egg og eggjaskurnir og er það 

myndbirting þess að þar hafi líf kviknað og að lífkeðjan sé enn órofin. Fjöreggið vegur salt 

                                                
50 Davíð Kjartan Gestsson, „Fjöregg vinnur í samkeppni um útsýnisstað á Súgandisey, ruv.is, sótt 5. nóvember 2020, 
https://www.ruv.is/frett/2020/10/13/fjoregg-vinnur-i-samkeppni-um-utsynisstad-a-sugandisey. 
51 Gláma-Kím arkitektar, „Fjöregg“, (óútgefin greinargerð, 2020), sótt 8 nóvember 2020, 
www.glamakim.is/2020/11/06/fjoregg-utsynisstadur-a-sugandisey-vid-stykkisholm/. 
52 „Fjöregg“, Íslensk nútímamálsorðabók, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, sótt 5 nóvember 2020, 
islenskordabok.arnastofnun.is/ord/11863. 
 

Mynd 1. „Fjöregg“ útsýnisstaður á Súgandisey við 
Stykkishólm. 
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á egginni til áminningar um að „leika okkur ekki að fjöreggi náttúrunnar, heldur í fjöreggi 

náttúrunnar.“ 

Að lokum má nefna annað dæmi þar sem áhersla var lögð á samspil arkitektúrs og 

náttúru, og á sem minnst rask á ósnortum svæðum. Tröppurstígurinn á Saxhóli í 

þjóðgarðinum Snæfellsjökli er fallegt dæmi um 

arkitektúr í náttúru þar sem þessi áhersla er skýr. 

Verkefnið var unnið fyrir Umhverfisstofnun af 

teiknistofunni Landslagi. Saxhóll er 45 metra 

hár gígur vestast á Snæfellsnesi, þaðan er gott 

útsýni og er staðurinn því vinsæll á meðal 

ferðamanna. Hinsvegar hafði aukin umferð 

ferðamanna um hólinn valdið því að sár hafði 

myndast í jarðveginum. Umhverfisstofnun 

ákvað því að láta leggja stíg upp á topp hólsins og var hann lagður með sárinu. Með því að 

nota tröppurnar er hægt að skoða sig um á þessu svæði án þess að traðka niður viðkvæman 

gróður eða skilja eftir sig slóða. Í umsögn dómnefndar segir meðal annars: 

 
Stígurinn er gott dæmi um hvernig hlúa má á faglegan og fagurfræðilegan hátt að 
vinsælum ferðamannastöðum með áherslu á verndun viðkvæmrar náttúru. 
Tröppustígurinn er smíðaður úr svörtu stáli og látinn rygða og samlagast þannig um 
leið rauðleitum tónum eldgígsins. Hönnunin er mínímalísk, smíðin fáguð og fíngerður 
strúktúrinn liðast á ljóðrænan hátt upp gamla farveginn.53 

 
Stígurinn er settur saman úr tveimur bogum sem 

mætast á hvíldarpalli. Hvor bogi er settur saman úr 

þriggja metra löngum einingum og er heildarlengd 

stígsins 160 metrar. Hliðar stígsins eru úr stálplötum 

sem skorðast niður í gjallið. Einingarnar voru festar 

saman þar sem þær mætast og engra annarra 

undirstaða var þörf. Snertingar stígsins við jarðveginn 

var því haldið í lágmarki og gefur það sárinu svigrúm til þess að gróa og gróðri til þess að 

vaxa. 

                                                
53 „Saxhóll“, Landslag.is, sótt 7. nóvember 2020, https://www.landslag.is/verkefni/saxholl/. 

Mynd 2. Tröppustígur á Saxhóli í þjóðgarðinum 
Snæfellsjökli. 

Mynd 3. Nærmynd af tröppustígnum á Saxhóli. 
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 Lokaorð 
 

Hér hefur verið fjallað um álfheima og manngert umhverfi annars vegar og álfaheima og 

náttúru hins vegar. Þegar birtingamyndir álfa nú til dags eru skoðaðar virðist þeirra helsta 

hlutverk vera að standa vörð um hina óröskuðu náttúru og minna okkur mannfólkið á 

mikilvægi þess að gefa náttúrunni sitt pláss – og bera fyrir henni virðingu. Þá virðast 

gjarnan koma fram ólík viðhorf álfasjáenda, almennings og opinbera aðila gagnvart 

þessum ósýnilegu nágrönnum okkar og áhrifum þeirra, en niðurstaðan virðist þó gjarnan 

vera sú sama: álfatrúin og þar af leiðandi ætlaðar álfabyggðir eigi að njóta vafans. Þar með 

fær óröskuð náttúran að fylgja með. 

Arkitektar virðast vera sífellt meðvitaðri um umhverfi og náttúru í hönnun sinni og 

þar með um mikilvægi óraskaðrar náttúru. Þessi vitund hefur bæði birtist í hönnun og 

byggingaraðferðum. Tvö ofangreind dæmi, Fjöreggið og tröppustígurinn á Saxhóli, vísa í 

þá vakningu sem orðið hefur hvað varðar umgengni mannsins gagnvart náttúrunni. Fallegt 

er að sjá þegar náttúran og strúktúrinn dansa saman, óþvingað og í fullkomnum takti. Eldri 

dæmi, eins og hönnun Þjóðleikhússins lýsir hversu sterk tengsl Íslendingar hafa til 

þjóðtrúar. Guðjón Samúelsson nýtti sér þær hallir sem til voru á Íslandi sem innblástur, 

jafnvel þótt að á Íslandi hefði aðeins hin ósýnilega yfirnáttúra átt sér slíkar hallir – og eru 

þær okkur mannfólkinu sýnilegar sem klettar eða klettaborgir. Við byggingu 

Þjóðleikhússins verður álfahöllin að ævintýraveröld okkar allra þar sem við upplifum 

galdra sagna og sviðsetninga, einskonar nýjar víddir þar sem tíminn hægir á sér, rétt eins 

og ég ímynda mér álfheima vera.  

  Skyggnigáfa Ragnhildar Jónsdóttur hefur verið nýtt við framkvæmdir manna, til að 

„ná sáttum“ við yfirnáttúruna í náttúrunni. Skyggnigáfa hennar nýtist þá þannig, að hún 

gefur öðrum tækifæri á að skilja sjónarhorn álfa. Í samtalinu okkar kom vel í ljós sú 

virðing sem hún ber fyrir náttúrunni og öllu því sem hún kann að geyma, hvort sem það eru 

álfar, vatnadísir eða græðlingar sem taka að vaxa og dafna í grýttu hrauni. Þannig tengist 

skynjun Ragnhildar skrifum þjóðfræðinga á borð við Valdimars Tr. Hafstein um tengsl 

álfatrúar og náttúruverndar eða að minnsta kosti meðvitundar um gildi óraskaðrar náttúru. 

Sömuleiðis má sjá í skrifum Páls Skúlasonar heitins einlæga virðingu fyrir náttúrunni og 

benti hann á, að við mannfólkið séum náttúruverur og tilheyrum því náttúrunni – líkt og 

álfar og huldufólk gera samkvæmt þjótrúnni. 

  Í inngangi var spurt hvernig hugmyndir um óáþreifanlega heima geta haft 
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raunveruleg og efnisleg áhrif á eitthvað jafn sýnilegt og snertanlegt og manngert umhverfi. 

Niðurstaðan er sú að meirihluti Íslendinga virðast hafa tekið þann möguleika til greina, að 

ósýnileg yfirnáttúra eigi að hafa ákveðið gildi þegar efnislegar framkvæmdir eiga sér stað. 

Það endurspeglast að nokkru í borgar- og bæjarskipulagi, lagningu vega og við hönnun 

mannvirkja, eins og kemur til dæmis fram í Fornleifaskrá Reykjavíkur og bókinni 

Krossgötur. Það er þó ekki alltaf beinlínis trúin á álfa sem hér skiptir sköpum, heldur í 

sumum tilfellum einfaldlega trúin á mikilvægi óraskaðrar náttúru. Því finnst mér orð 

listmálarans Jóhannesar Kjarval eiga hér vel við, þegar hann benti á mikilvægi þess að: 

„taka ofan fyrir fuglum og blómum“54. Það er að segja: að eiga í fallegu samspili við 

náttúruna í náttúrunni. 

 

 

 

 

  

                                                
54 Björn Th. Björnsson, Íslenzk myndlist á 19. og 20. öld, I. bindi, (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 1964) 236. 
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